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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa para pengguna laporan keuangan membutuhkan 

informasi guna untuk mempertimbangkan apakah investasi yang dilakukannya nanti akan mendapat 

keuntungan (return) yang tinggi dan melihat kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio 

keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap return 

saham dengan menggunakan variabel terikat return saham dan variabel bebas CR, DER, ROA, dan 

PER. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode expost facto. Populasi yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2012 sampai 2015 yang berjumlah 44 perusahaan.  Sampel yang digunakan meliputi 17 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI diambil melalui website 

www.idx.co.id dengan metode purposive sampling dan dianalisis dengan Uji Regresi Linier Berganda 

dengan menggunakan  software SPSS for windows versi 23. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DER, ROA dan PER secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel CR secara parsial menunjukkan tidak adanya 

pengaruh signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa variabel CR, 

DER, ROA, dan PER secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Hasil Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0,616 atau 61,6% yang artinya bahwa secara 

bersama-sama (simultan) mampu mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel tersebut 

dalam menerangkan variabel  dependent yaitu return saham sebesar 61,6%, sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 38,4%  yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

 

KATA KUNCI  : Return Saham, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Price 

Earning Ratio. 
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I. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi ini pasar modal 

semakin memiliki peran besar dalam 

mempertahankan kelangsungan 

hidup bagi perusahaan, khususnya 

pada perusahaan yang membutuhkan 

dana jangka panjang untuk 

membiayai aktivitas operasionalnya. 

Untuk pemenuhan dana perusahaan, 

dapat ditempuh melalui pasar modal, 

karena pasar modal adalah tempat 

yang mempertemukan perusahaan 

dan investor. Dengan adanya pasar 

modal, investor dapat menyalurkan 

dana yang dimilikinya dalam bentuk 

investasi.  

Pasar modal memberikan peluang 

dan kesempatan bagi perusahan 

untuk bersaing secara sehat dengan 

perusahan-perusahan lainnya guna 

menarik minat para investor agar 

menanamkan modal 

diperusahaannya. Banyak perusahaan 

berlomba-lomba untuk 

memperdagangkan sahamnya di 

pasar modal. Hal tersebut dapat di 

buktikan adanya peningkatan jumlah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Bagi 

perusahaan dengan 

memperdagangkan sahamnya ke 

pasar modal, perusahaan akan 

memperoleh dana untuk membiayai 

aktivitas operasionalnya serta 

berkesempatan untuk 

mengembangkan perusahan. Dan 

bagi investor, pasar modal 

merupakan sarana yang efektif untuk 

menanamkan modalnya dengan 

tujuan memperoleh keuntungan dari 

yang diinvestasikannya yang disebut 

dengan return saham. 

Return saham merupakan hasil yang 

dilakukan investor dari kegiatan 

investasi. Return merupakan 

motivasi dan prinsip yang penting 

dalam berinvestasi serta, kunci yang 

memungkinkan bagi investor untuk 

memutuskan pilihan investasinya. 

Investor akan memilih saham 

perusahan yang memiliki return 

yang tinggi. Dengan adanya 

kenaikan return saham di suatu 

perusahaan, maka investor menilai 

bahwa perusahaan tersebut 

menjalankan usahanya dengan baik. 

Banyak faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya return saham, salah 

satunya adalah kinerja keuangan. 

Dalam kondisi perekonomian yang 

tidak menentu, informasi keuangan 

menjadi hal penting bagi para 

investor untuk mengambil 

keputusan. Penggunaan informasi 
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keuangan yang akurat oleh pihak luar 

(kreditor, calon kreditor dan 

investor) berperan sangat besar untuk 

mempertimbangkan apakah investasi 

yang dilakukannya nanti akan 

mendapat keuntungan dan melihat 

kinerja keuangan perusahaan. 

Sebelum memutuskan berinvestasi 

terlebih dahulu investor menilai 

kinerja perusahaan tersebut. 

Pengukuran kinerja dapat digunakan 

dengan menggunakan rasio 

keuangan. Analisa rasio keuangan 

merupakan instrumen analisa 

perusahaan yang ditujukan untuk 

menunjukkan perubahan dalam 

kondisi keuangan yang 

bersangkutan. Dengan analisa rasio, 

akan dapat diketahui kelemahan dan 

kekuatan suatu perusahaan dalam 

bidang keuangan. Investor tentu akan 

memperhitungkan dan menilai 

kinerja keuangan yang terdiri dari 

rasio-rasio keuangan dalam memilih 

suatu perusahaan terhadap suatu 

saham. 

Analisa rasio keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi Rasio Likuiditas yang 

diwakili oleh Current Ratio, Rasio 

Solvabilitas yang diwakili oleh Debt 

to Equity Ratio, Rasio Profitabilitas 

yang diwakili oleh Return On Asset, 

dan Rasio Pasar yang diwakili oleh 

Price Earning Ratio. 

Berbagai penelitian terdahulu 

mengenai hubungan rasio keuangan 

terhadap return saham telah 

dilakukan dan terjadi inkonsistensi 

hasil, salah satunya ialah rasio return 

on asset. Penelitian dari Erik (2016) 

menyimpulkan bahwa ROA tidak 

berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap Return Saham, sedangkan 

pada penelitian Ajeng (2016), 

Zamzami (2015) dan Cokorda, 

Henny (2016) menyimpulkan bahwa 

ROA berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. 

Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu dapat dilihat variabel-

variabel yang digunakan memiliki 

arah pengaruh dan signifikansi yang 

berbeda-beda terhadap return saham. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk 

meneliti kembali penelitian yang 

berjudul Pengaruh Rasio Keuangan 

terhadap Return Saham 

Perusahaan Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012-2015 

(Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur  Sektor Aneka 

Industri). 
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II. METODE 

Menurut Sugiyono (2013:60) 

“Variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel 

terikat (dependent variabel) dengan 

variabel bebas (independent 

variabel). Variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari satu variabel terikat 

dan lima variabel bebas. 

1. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2013:61) 

“Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas”. Dari 

pengertian tersebut, maka 

variabel terikat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

return saham. 

2. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2013:61) 

“Variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen 

(terikat)”. Dari pengertian 

tersebut, maka variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Return On Assets, 

Price Earning Ratio 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan penelitian 

kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2013:14) “Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”. Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. 

Penelitian masa lalu (ex-post-

facto) bertujuan mengekspos 

kejadian-kejadian yang sedang 

berlangsung. Dengan menggunakan 

teknik ini peneliti dapat 

mengidentifikasi fakta atau peristiwa 
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sebagai variabel yang dipengaruhi 

(variabel dependen) dan melakukan 

penelitian terhadap variabel-variabel 

yang mempengaruhi (variabel 

independen).  

Langkah-langkah yang diambil 

dalam pengumpulan data yang 

berkaitan dengan penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Dokumentasi (File Research) 

Langkah ini dilakukan dengan 

mencari dan mengumpulkan data 

sekunder, seperti profil 

perusahaan, laporan keuangan 

tahun 2012 sampai dengan 2015, 

dengan mengakses dari internet 

melalui situs www.idx.co.id. 

2) Studi Kepustakaan (Library 

Research) 

Studi kepustakaan bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan 

bermacam-macam material yang 

terdapat di ruangan perpustakaan. 

Penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan 

informasi dengan cara membaca 

dan mempelajari buku-buku 

referensi, jurnal, catatan kuliah, 

dan artikel yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

Untuk analisis grafik 

berdasarkan gambar di atas 

dapat dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut 

sudah memenuhi dasar 

pengambilan keputusan, bahwa 

grafik histogramnya tidak 

memberikan pola distribusi yang 

menceng ke kanan atau ke kiri 

dan menyerupai bentuk lonceng, 

maka dapat dikatakan telah 

menunjukkan pola distribusi 

normal. Dengan demikian model 

regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2. Uji Multikolonieritas 

 

 

 

 

 

 

B

e

r

berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa variabel CR 

memiliki tolerance 0,760 dan 

VIF sebesar 1,316. Pada variabel 

DER memiliki tolerance 0,798 

dan VIF sebesar 1,253. Pada 

variabel ROA memiliki 

tolerance 0,643 dan VIF sebesar 

1,555. Pada variabel PER 

memiliki tolerance sebesar 

0,685 dan VIF sebesar 1,460. 

Dengan demikian dalam model 

ini tidak terjadi multikolinieritas 

karena memenuhi dasar 

pengambilan keputusan yaitu 

keempat variabel independen 

yang diteliti memiliki nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai VIF 

<10. 

 

 

 

3. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,88577 2,022 

a. Predictors: (Constant), PER, 

CR, DER, ROA 

b. Dependent Variable: 

Return_Saham 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa nilai uji Durbin 

Watson (DW tes) sebesar 2,022. 

Nilai tersebut akan dibandingkan 

dengan nilai tabel dengan 

menggunakan nilai signifikan 

5% jumlah sampel 68(n) dan 

jumlah independen 4 (k=4), 

maka nilai tabel Durbin Watson 

dapat didapat batas atas (du) 

1,7335. Pengambilan keputusan 

terletak pada nilai DW hitung 

lebih besar dari (du) dan kurang 

dari 4 – 1,7335 atau dapat dilihat 

pada tabel 4.13 yang 

menunjukkan (du)<d<4-du atau 

1,7335<2,022<2,266 sehingga 

dapat dinyatakan persamaan 

regresi tersebut tidak ada 

autokorelasi. 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

CR ,760 1,316 

DER ,798 1,253 

ROA ,643 1,555 

PER ,685 1,460 

a. Dependent Variable: 

Return_Saham 
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4. Uji Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan gambar di atas 

yang ditunjukkan oleh grafik 

scatterplot terlihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak dan 

tidak menunjukkan pola tertentu, 

tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu 

Y. Hal ini menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut sesuai 

dengan dasar pengambilan 

keputusan, sehingga regresi ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Const

ant) 

-4,542 1,195  

CR ,403 ,235 ,149 

DER ,272 ,107 ,216 

ROA ,264 ,079 ,317 

PER ,636 ,122 ,476 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

Berdasarkan gambar di atas, maka 

dapat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = (- 4,542) + 0,403CR + 

0,272DER + 0,264ROA + 0,636PER 

+ e 

Persamaan regresi tersebut memiliki 

makna sebagai berikut: 

a. Konstanta = -4,542  

Nilai tersebut dapat diartikan 

apabila CR, DER, ROA dan 

PER diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sakali (=0), maka 

besarnya return saham adalah 

sebesar 4,542 

b. Koefisien CR = 0,403 

Nilai tersebut mengindikasikan 

bahwa jika variabel CR 

mengalami kenaikan 1 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel 

DER, ROA dan PER konstan 

atau tetap maka akan 

mengakibatkan menurunnya 

variabel return saham sebesar 

0,403. Namun sebaiknya jika 

variabel CR mengalami 

penurunan 1 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel DER, 

ROA dan PER konstan atau 

tetap maka akan mengakibatkan 

meningkatnya variabel return 

saham sebesar 0,403. 
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c. Koefisien DER  = 0,272 

Nilai tersebut mengindikasikan 

bahwa jika variabel DER 

mengalami kenaikan 1 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel 

CR, ROA dan PER konstan atau 

tetap maka akan mengakibatkan 

menurunnya variabel return 

saham sebesar 0,272. Namun 

sebaiknya jika variabel DER 

mengalami penurunan 1 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel 

CR, ROA dan PER konstan atau 

tetap maka akan mengakibatkan 

meningkatnya variabel return 

saham sebesar 0,272. 

d. Koefisien ROA = 0,264 

Nilai tersebut mengindikasikan 

bahwa jika variabel ROA 

mengalami kenaikan 1 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel 

CR, DER, dan PER konstan atau 

tetap maka akan mengakibatkan 

menurunnya variabel return 

saham sebesar 0,264. Namun 

sebaiknya jika variabel ROA 

mengalami penurunan 1 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel 

CR, DER dan PER konstan atau 

tetap maka akan mengakibatkan 

meningkatnya variabel return 

saham sebesar 0,264. 

e. Koefisien PER = 0,636  

Nilai tersebut mengindikasikan 

bahwa jika variabel PER 

mengalami kenaikan 1 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel 

CR, DER dan ROA dan konstan 

atau tetap maka akan 

mengakibatkan menurunnya 

variabel return saham sebesar 

0,636. Namun sebaiknya jika 

variabel PER mengalami 

penurunan 1 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel CR, DER 

dan ROA konstan atau tetap 

maka akan mengakibatkan 

meningkatnya variabel return 

saham sebesar 0,636. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

1 ,799a ,639 ,616 

a. Predictors: (Constant), PER, CR, DER, 

ROA 

b. Dependent Variable: Return_Saham 

Berdasarkan hasil analisis pada 

tabel di atas diperoleh nilai 

Adjusted R2 sebesar 0,616, 

menunjukkan variabel CR, DER, 

ROA, dan PER dapat menjelaskan 

variasi variabel Return Saham 

sebesar 61,6%. Sedangkan sisanya 

sebesar 38,4% dijelaskan oleh 
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variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

Pembahasan 

Pengaruh Current Ratio terhadap 

Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis uji t pada 4.11 

menunjukkan bahwa secara parsial 

CR tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham 

dengan nilai sign sebesar 0,091 nilai 

tersebut > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan variabel CR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Hasil dari pengujian 

ini menunjukkan bahwa secara 

parsial CR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian ini menggambarkan 

bahwa CR tidak menjadi tolak ukur 

bagi investor dalam melakukan 

investasi. 

Hal ini sesuai dengan teori menurut 

Kasmir (2015:135), apabila rasio 

lancar (Current ratio) rendah, dapat 

dikatakan bahwa perusahaan kurang 

modal untuk membayar utang. 

Namun, apabila hasil pengukuran 

rasio tinggi, belum tentu kondisi 

perusahaan sedang baik. Hal ini 

dapat saja terjadi karena aktiva tidak 

digunakan sebaik mungkin. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Erik Setiyono (2016), Ajeng Ika 

Ariyanti (2016), dan K.K. Zamzami, 

M. N. Afif (2015) yang 

membuktikan bahwa CR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Nilai CR yang tinggi ternyata tidak 

mempengaruhi minat investor untuk 

berinvestasi, karena dengan nilai CR 

yang tinggi maka pengelolaan aktiva 

lancar kurang berjalan dengan baik, 

sehingga banyak aktiva lancar yang 

menganggur dan tidak dioptimalkan 

oleh perusahaan. Hal tersebut akan 

menurunkan minat investor untuk 

menanamkan modalnya. Dengan 

demikian akan berdampak 

menurunnya tingkat harga saham 

sehingga berakibat pula pada 

menurunnya tingkat return saham. 

Pengaruh DER terhadap Return 

Saham 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis uji t pada 4.11 

menunjukkan bahwa secara parsial 

DER bepengaruh secara signifikan 

terhadap return saham dengan nilai 

sig sebesar 0,013 nilai tersebut < 

0,05, sehingga dapat disimpulkan 
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variabel DER berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Hal ini sesuai dengan teori menurut 

Wira (2011:75) debt to equity ratio  

merupakan rasio yang 

mengidentifikasi kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang 

jangka panjang. Sebagian investor 

memandang DER sebagai besarnya 

tanggung jawab perusahaan terhadap 

pihak ketiga yaitu kreditor yang 

memberikan pinjaman kepada 

perusahaan. Sehingga semakin besar 

nilai DER akan memperbesar 

tanggungan perusahaan. DER yang 

tinggi mempunyai dampak positif 

terhadap return saham karena ketika 

perusahaan memperoleh pinjaman 

hutang yang banyak maka 

perusahaan memperoleh tambahan 

dana yang bisa digunakan untuk 

biaya operasional perusahaan. Ketika 

perusahaan mampu menggunakan 

sumber dana dari hutang dengan 

baik, maka perusahaan dapat 

memperoleh laba yang optimal. 

Adanya laba yang tinggi tersebut 

maka perusahaan dapat membayar 

hutang kepada kreditur dengan cepat, 

sehingga perusahaan dipercaya oleh 

kreditur. Sehingga modal atau 

ekuitas perusahaan lebih besar dari 

total utangnya maka tingkat 

pengembalian (return) akan tinggi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Erik Setiyono (2016) 

yang membuktikan bahwa DER 

berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Hal ini berarti DER 

dapat dijadikan salah satu 

pertimbangan oleh para investor dan 

calon investor untuk menentukan 

keputusan berinvestasi dalam bentuk 

saham. 

Pengaruh ROA terhadap Return 

Saham 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis uji t pada 4.11 

menunjukkan bahwa secara parsial 

ROA berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham dengan nilai 

sig sebesar 0,001 nilai tersebut < 

0,05, sehingga dapat disimpulkan 

variabel ROA berpengaruh 

signifikan terhadap return saham.  

Hal ini berarti bahwa investor 

mempertimbangkan tingkat Return 

On Asset yang dicapai oleh 

perusahaan. Menurut Kasmir 

(2015:202), semakin kecil rasio ini 

semakin kurang baik, demikian pula 

sebaliknya. Artinya rasio ini untuk 

mengukur efektivitas dari 
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keseluruhan operasi perusahaan. 

Perusahaan yang mampu 

menghasilkan laba yang tinggi akan 

menarik minat investor untuk 

melakukan investasi di perusahaan 

tersebut, sehingga semakin banyak 

investor yang melakukan investasi 

maka harga saham perusahaan akan 

meningkat dan mangakibatkan return 

saham dari perusahaan tersebut ikut 

meningkat. 

Analisis ini sesuai dengan teori yang 

telah ada bahwa perubahan nilai 

Return On Asset akan memberikan 

kontribusi yang positif dan signifikan 

terhadap perubahan return saham. 

Kenaikan atau penurunan nilai 

Return On Asset akan berdampak 

pada kenaikan atau penurunan return 

saham perusahaan, jika nilai Return 

On Asset semakin tinggi maka  akan 

memberikan kontribusi terhadap nilai 

return saham yang semakin tinggi 

dan sebaliknya jika nilai Return On 

Asset semakin rendah maka akan 

memberikan kontribusi terhadap 

return saham yang semakin rendah. 

Sehingga Return On Asset dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur bagi 

investor dalam melakukan investasi 

atas saham pada sebuah perusahaan 

yang diinginkan. 

Pengaruh PER terhadap Return 

Saham 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis uji t pada 4.11 

menunjukkan bahwa secara parsial 

PER berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham dengan nilai 

sig sebesar 0,000 nilai tersebut < 

0,05, sehingga dapat disimpulkan 

variabel PER berpengaruh signifikan 

terhadap return saham.  

Dengan demikian semakin besar 

nilai PER maka semakin besar pula 

return yang akan diterima oleh 

pemegang saham. Apabila nilai PER 

tinggi maka harga saham juga akan 

tinggi terhadap pendapatan per 

lembar sahamnya, sehingga investor 

dapat tertarik untuk menanamkan 

modalnya. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Risdiyanto (2016) 

dan Zamzami (2016) yang 

menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel PER berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Pengaruh CR, DER, ROA, dan 

PER terhadap Return Saham 

Berdasarkan persamaan regresi 

terlihat bahwa nilai uji F 0,000 lebih 

kecil dari signifikasi 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio CR, DER, 
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ROA, dan PER secara simultan 

berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan sektor aneka 

industri. Dalam arti setiap perubahan 

yang terjadi pada variabel 

independen secara simultan akan 

mempengaruhi perubahan return 

saham perusahaan sektor aneka 

industri. 

Berdasarkan hasil pengujian 

koefisien determinasi menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted R2 memiliki 

nilai sebesar 0,616 = 61,6% sehingga 

dapat dinyatakan bahwa kemampuan 

variabel independen CR, DER, ROA, 

dan PER dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen return saham 

yaitu 61,6% dan sisanya sebesar 

38,4% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model regresi penelitian ini. 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa Current Ratio tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Manufaktur sektor 

Aneka Industri yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 

2012 sampai dengan 2015. Hal ini 

ditunjukkan dari uji hipotesis 

dengan nilai signifikasi sebesar 

0,091 > 0,05 yang berarti HO 

diterima dan Ha ditolak. 

2. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa Debt to Equity Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham pada Perusahaan 

Manufaktur sektor Aneka Industri 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012 sampai 

dengan 2015. Hal ini ditunjukkan 

dari uji hipotesis dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,013 < 0,05 

yang berarti HO ditolak dan Ha 

diterima. 

3. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa Return on Asset 

berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham pada Perusahaan 

Manufaktur sektor Aneka Industri 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012 sampai 

dengan 2015. Hal ini ditunjukkan 

dari uji hipotesis dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,001 < 0,05 

yang berarti HO ditolak dan Ha 

diterima. 

4. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa Price Earning Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap 
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Return Saham pada Perusahaan 

Manufaktur sektor Aneka Industri 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012 sampai 

dengan 2015. Hal ini ditunjukkan 

dari uji hipotesis dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 

yang berarti HO ditolak dan Ha 

diterima. 

5. Berdasarkan hasil pengujian 

secara simultan menunjukkan 

bahwa Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Return on Equity 

dan Total Asset Turnover secara 

simultan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Return Saham 

pada Perusahaan Manufaktur 

sektor Aneka Industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012 sampai dengan 

2015. Hal ini ditunjukkan dari uji 

simultan dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,000 < 0,05. Nilai 

Adjusted R2 Return Saham dapat 

dijelaskan oleh keempat variabel 

independent yaitu Current Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Return On 

Asset dan Price Earning Ratio 

sebesar 61,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih 

terdapat pengaruh dari faktor lain 

yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini sebesar 38,4%. 
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